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lruffiïEt MR P eter Kloshorst
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Opeens is kunstenaar Peter Klashorst (56) nu echt de lul, letterlijk. Sinds een paar weken

weet hij dat hij ar?s heeft. Vorige week verscheen een Volkskrant-interview door Robert

Vuijsje. Daarop volgden steunbetuigingen, maar ook reacties van Klashorst-haters. Nieuwe

Revu zocht hem op in de hoofdstad van Cambodja, Phnom-Penh.'Zij heeft hopelijk ook

aids, het leukste is dan om samen in elharc arfiren le sterven, dat zou mooi zijn.'
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Waarom zit ie ia een hotel? Je huis en
atelier liggen op nog geen 2O meter
hiervandaan?
'Chana, mijn vriendin, wil daar niet meer

langskomen, omdat ik daar volgens haar

met andere vrouwen ben geweest. Ze is

nogal jaloers vam aard.'

Ea iii niet?

Ja, ik ook. Obsessief jaloers, maar

inmiddels wel wat milder. Ik was nooit
jaloers, ben ook nooit vediefd geweest,

maar nu wel. En nu ben ik met terug-

werkende kracht jaloers op alle mannen

diehaar geneukt hebben vorige week.

Tekst en fotografie Midrael Klinlàamer

Ikwas er Íiet,zat eerst in Bangkok en

daarna in Amsterdam. Ze heeft ongeveer

vijftien tot twintig klanten gehad de

afgelopen maand. Tenminste, zoveel heeft

ze gefotografeerd met haar iPhone...

Is dat veel of weinig in ons wereldbeeld?'

Hoe voel ie fe nu?

'Stoned, van de pillen, het ziin Thaise

aidsremmers, Maar never a dull moment

met zo'n vrouw. Ik heb nooit rust, er ziin

elke dag en nacht kapers op de kust die

mijn meisje willen neuken voor 50 of
100 dollar. Het is vermoeiend. Ik kap er

misschien mee, het is mii te veel gedoe zo.

'Ik snap het wel, maat op donderdag

wil ze nu bíihaar 'moeder'slapen, een

eufemisme als ie begrilpt wat ik bedoel,

en op wijdag bij een Rus. Ze wil andere

maÍ]nen, klanten dus, niet voor het

hoofd stoten. Ik denk toch niet dat het

tussen ons echt wat gaat worden. Dan

maar kappen.'

Maar iekwam met gierende aids, tegen

alle doktersadviezel in, terug naar

Phnom-Penh om haar te redden, toch?

'Ja, et ik had het net ook wel weer heel

gezellig met haar. Ik voel me soÍns eell

zeurpiet, een oulile lul. Ze is 19 iaar en


